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I. Wstęp 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie 

gminnym, wójt gminy co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport 

o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku 

poprzednim. 

Celem opracowania raportu jest przedstawienie mieszkańcom gminy działań 

Wójta Gminy w 2018 r. oraz wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną gminy. 

Niniejszy dokument opracowany został według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

i zgromadzono w nim najważniejsze aspekty funkcjonowania gminy. 

Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom gminy Czermin do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy. 

 

II. Informacje ogólne 

1. Położenie i charakterystyka gminy 

Gmina Czermin jest gminą wiejską 

położoną w północno - zachodniej części powiatu 

mieleckiego i należy do mniejszych obszarowo 

gmin województwa podkarpackiego. Zajmuje 

powierzchnię 80,32 km
2
 i zamieszkuje ją 7145 

osób (wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.). Od 

północy gmina Czermin graniczy z gminą 

Borowa, od południa z gminą Wadowice Górne, 

od wschodu z gminą Mielec, natomiast od 

zachodu z gminą Szczucin. Zachodnia granica 

gminy jest równocześnie częścią granicy 

województwa podkarpackiego z województwem 

małopolskim. 

Pod względem administracyjnym gmina Czermin przynależy do powiatu 

mieleckiego i województwa podkarpackiego. Jest jedną z mniejszych gmin 

w powiecie mieleckim – obszarowo zajmuje 6 pozycję na 10 gmin. Teren gminy leży 

w dorzeczu rzeki Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów: Nowego Brnia i Starego 

Brnia. 

Pod względem liczby ludności gmina Czermin zajmuje 4 miejsce wśród gmin 

wiejskich powiatu mieleckiego. Mieszkańcy naszej gminy stanowią ok. 5% 

wszystkich mieszkańców powiatu i ok. 0,33% mieszkańców województwa 

podkarpackiego. 

Rys. 1. Mapa powiatu mieleckiego 
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2. Sołectwa  

W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka 

Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska i Ziempniów. 

Największą powierzchnię zajmuje sołectwo Trzciana (18,60 km
2
), a najmniejszą 

Szafranów (2,67 km
2
). 

 

Rys. 2. Mapa gminy Czermin 
 

Lp. Nazwa sołectwa Powierzchnia Liczba mieszkańców 

1 Breń Osuchowski   8,92 km
2
 528 

2 Czermin 12,25 km
2
 2018 

3 Dąbrówka Osuchowska   4,84 km
2
 448 

4 Łysaków   9,61 km
2
 845 

5 Otałęż   9,60 km
2
 721 

6 Szafranów   2,67 km
2
 284 

7 Trzciana 18,60 km
2
 1315 

8 Wola Otałęska   4,89 km
2
 431 

9 Ziempniów   8,94 km
2
 555 

RAZEM: 80,32 km
2
 7145 

Tabela 1. Powierzchnia i liczba mieszkańców sołectw gminy Czermin 
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Rys. 3. Powierzchnia sołectw gminy Czermin w km
2 

 

3. Warunki naturalne 

Gleby 

Gmina Czermin leży w tzw. okręgu Sandomiersko – Lubelskim. Typy gleb 

występujących w gminie to: bielice, mady, ziemie brunatne kwaśne. Dodatkowo 

występują tu piaski gliniaste mocne i lekkie, piaski słabo gliniaste, iły, pylice, gliny 

lekkie i średnie oraz kompleksy gleb: żytni dobry, pszenny dobry, żytni słaby 

i zbożowo – pastewny mocny. 
 

Bogactwa naturalne 

Bogactwa naturalne to bogate złoża pospółek i piasków wykorzystywanych 

w budownictwie oraz mady rzeczne o składzie glin piaszczystych używane do 

produkcji cegły. Na terenie gminy stwierdzono występowanie wód mineralnych. 
 

Klimat 

Pod względem klimatycznym obszar gminy znajduje się w zasięgu klimatu typu 

podgórskich nizin i kotlin. Średnia roczna temperatura wynosi 8°C, a średni opad 

roczny 720 mm. 
 

Rzeki 

Teren gminy leży w dorzeczu rzeki Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów 

Brnia i Brnia Starego oraz ich dopływów. Zachodnia część odwadniana jest przez 
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Wisłę i Breń oraz jego dopływ Rybnicę, środkową i wschodnią część odwadnia Stary 

Breń z dopływami: Wiśnią, Łukawcem i Brnikiem. Sieć rzeczną gminy stanowią 

Wisła, Nowy Breń i Stary Breń oraz bezimienne cieki wodne i rowy melioracyjne. 
 

Krajobraz 

Rolniczy charakter gminy znajduje odzwierciedlenie w krajobrazie, w którym 

dominują pola uprawne przeplatane łąkami i pastwiskami. Wśród pól pojawiają się 

kępy zadrzewień i zakrzewień oraz niewielkie laski. Walory krajobrazowe podnoszą 

również śródpolne oczka wodne, kępy szuwarów, stawy hodowlane i inne zbiorniki 

wodne. W północno – zachodniej części gminy wyróżnia się dolina Wisły z fragmen-

tami lasów łęgowych i wiklin. Najbardziej atrakcyjna krajobrazowo jest południowo – 

wschodnia część gminy porośnięta stosunkowo dużym kompleksem leśnym, 

przeplatanym śródleśnymi łąkami, mokradłami, oczkami wodnymi. 
 

Flora  

Do najbardziej interesujących elementów flory należą rośliny objęte ochroną 

gatunkową. Z uwagi na znaczny stopień przekształcenia szaty roślinnej są one 

reprezentowane tu nielicznie. Na uwagę zasługuje: grążel żółty, podkolan biały, 

konwalia majowa, kruszyna pospolita i kalina koralowa występujące w rejonie 

Szafranowa, Trzciany, Otałęży, Brnia Osuchowskiego. 
 

Lasy 

W ogólnej powierzchni gminy 8032 ha, lasy zajmują niewielką powierzchnię 

1059 ha co stanowi 13 % powierzchni gminy. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych 

w poszczególnych miejscowościach gminy Czermin kształtuje się następująco:  

 Breń Osuchowski – 18,4 ha, 

 Czermin – 37,4 ha, 

 Dąbrówka Osuchowska – 64,8 ha, 

 Łysaków – 154,0 ha, 

 Otałęż – 141,2 ha, 

 Szafranów – 16,5 ha, 

 Trzciana – 476,3 ha, 

 Wola Otałęska – 9,7 ha, 

 Ziempniów – 141,6 ha. 

Największy teren lasów znajduje się na południu gminy w sołectwie Trzciana – 44 % 

powierzchni wszystkich lasów w gminie. 
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4. Władze lokalne 

1) Rada Gminy Czermin 

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Rada Gminy 

Czermin liczy 15 radnych. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym do zadań Rady 

należy m in.: 

 uchwalanie budżetu, 

 uchwalanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

 ustalanie wysokości podatków i opłat, 

 ustalanie stawek za wodę i ścieki, 

 ustalanie stawek za odpady komunalne. 

Radni wybierani są w wyborach powszechnych, w okręgach jednomandato-

wych, a ich kadencja trwa 5 lat (od listopada 2018 r.). Sesje rady zwoływane są przez 

przewodniczącego rady, są jawne i otwarte. Obrady sesji są transmitowane publicznie. 

Przy Radzie Gminy działają następujące komisje stałe: 

 Komisja Rewizyjna, 

 Komisja Budżetu i Finansów, 

 Komisja Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska, 

 Komisja Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

Skład Rady Gminy Czermin (kadencja 2014 - 2018) 

 Ryszard Bukała – przewodniczący rady, 

 Wiesław Czaja  – wiceprzewodniczący rady, 

 Walenty Dulik – wiceprzewodniczący rady, 

 Grzegorz Jamróz – radny, 

 Władysław Kukliński – radny, 

 Stanisław Leś – radny, 

 Jan Myjak – radny, 

 Jan Polak – radny, 

 Leszek Serafin – radny, 

 Władysław Soboń – radny, 

 Robert Strycharz – radny, 

 Jan Trela – radny, 

 Damazy Wnuk – radny, 

 Jan Ździebło – radny, 

 Mariusz Żelazko – radny. 
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Skład Rady Gminy Czermin (kadencja 2018 - 2023) 

 Jan Myjak – przewodniczący rady, 

 Małgorzata Banik  – wiceprzewodnicząca rady, 

 Jan Ździebło – wiceprzewodniczący rady, 

 Mirosław Bugaj – radny, 

 Ryszard Bukała – radny, 

 Wiesław Czaja – radny, 

 Sylwester Kiełbasa – radny, 

 Władysław Kukliński – radny, 

 Paweł Pisarczyk – radny, 

 Jan Polak – radny, 

 Władysław Soboń – radny, 

 Robert Strycharz – radny, 

 Dariusz Wójtowicz – radny, 

 Tomasz Zając  – radny, 

 Mariusz Żelazko – radny. 
 

2) Wójt Gminy Czermin 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym. Wybierany jest w wyborach 

powszechnych na 5-letnią kadencję (od roku 2018). Jest kierownikiem Urzędu Gminy 

oraz przełożonym dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W roku 2018 funkcję Wójta Gminy Czermin pełnili: 

 Leon Getinger (styczeń – październik), 

 Sławomir Sidur (listopad – grudzień). 
 

5. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

Na terenie Gminy Czermin działają następujące organizacje pozarządowe: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie – jednostka należąca do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie – jednostka należąca do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 

 OSP Breń Osuchowski, 

 OSP Dąbrówka Osuchowska, 

 OSP Łysaków, 

 OSP Otałęż, 

 OSP Szafranów, 

 OSP Trzciana, 
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 OSP Ziempniów, 

 Stowarzyszenie Kobiet „Gracja” w Czerminie, 

 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Osada” w Otałęży, 

 LKS „Victoria” Czermin, 

 LKS „Wiśnia” Trzciana, 

 LKS „Barka” Breń Osuchowski, 

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Galaxia” Czermin. 
 

6. Urząd Gminy i jednostki organizacyjne 

Gminne jednostki organizacyjne funkcjonujące w 2018 roku: 

 Urząd Gminy w Czerminie, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie, 

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 

 Gminna Biblioteka Publiczna, 

 Centrum Usług Wspólnych, 

 Przedszkole Publiczne w Czerminie, 

 Gimnazjum w Czerminie, 

 Szkoła Podstawowa w Czerminie, 

 Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 

 Szkoła Podstawowa w Otałęży, 

 Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim, 

 Szkoła Podstawowa w Łysakowie, 

 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie. 

 

III. Programy i strategie 

W roku 2018 w gminie Czermin obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czermin na lata 

2015-2020 – przyjęta uchwałą nr V/17/2015 Rady Gminy Czermin z dnia 

27 lutego 2015 roku; 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czermin na 

lata 2015-2021 – przyjęta uchwałą nr VIII/32/2015 Rady Gminy Czermin 

z dnia 15 czerwca 2015 roku; 
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 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 – przyjęty uchwałą 

nr XVI/73/2016 Rady Gminy Czermin z dnia 29 kwietnia 2016 roku; 

 Program Opieki nad Zabytkami Gminy Czermin na lata 2015-2018 –

przyjęty uchwałą nr XIX/94/2016 Rady Gminy Czermin z dnia 16 września 

2016 roku; 

 Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Czermin na 

lata 2012-2032 – przyjęty uchwałą nr XXI/106/2012 Rady Gminy Czermin 

z dnia 30 października 2012 roku. 
 

IV. Finanse Gminy Czermin 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 31 203 973,55 zł oraz 

wydatki w kwocie 33 597 845,55 zł. Dochody wyniosły 30 067 745,44 zł, z tego 

dochody bieżące w kwocie 28 018 271,22 zł oraz majątkowe w kwocie 

2 049 474,22 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 29 110 385,98 zł, z tego 

bieżące w kwocie 26 413 229,09 zł i majątkowe w kwocie 2 697 156,89 zł. 
 

 

Rys. 4. Budżet Gminy Czermin na 2018 rok 
 

Dochody wykonane na koniec 2018 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 

4 197,65 zł, natomiast wydatki wykonane w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 

4 063,99 zł. 
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Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2018 wynosił 3 945 020,00 zł (12,64 % 

planowanych dochodów) z następujących tytułów: 

 kredyt I 2 300 000,00 zł - na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 

970 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 330 000 zł, 

 kredyt II 200 000,00 zł - na budowę kanalizacji Otałęż – Wola Otałęska, 

 kredyt III 290 020,00 zł - na budowę kanalizacji Otałęż – Wola Otałęska, 

 kredyt IV 375 000,00 zł - na budowę trybun przy boisku w Czerminie, 

 kredyt V 780 000,00 zł - na budowę kompleksu oświatowego oraz remont 

domu ludowego z przeznaczeniem na filię GOK w Trzcianie. 

Stosunek dochodów wykonanych do stanu zadłużenia wynosi 13,12%. 
 

 
 

Rys. 5. Dochody wykonane i stan zadłużenia na koniec 2018 roku 
 

Stan zadłużenia gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca na koniec 2018 roku wynosił 

550,75 zł. 

Na promocję gminy w 2018 wydano 5 091,65 zł, które przeznaczono na: 

 pamiątkowe fotografie, bukiety oraz usługę gastronomiczną na jubileusz 

pożycia małżeńskiego w kwocie 2 460,00 zł; 

 książkę o historii powstania OSP z terenu powiatu w kwocie 2 500,00 zł; 

 kartki okolicznościowe w kwocie 131,65 zł. 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu górnych stawek 

podatkowych dochody budżetu w 2018 r. obniżyły się o kwotę 1 017 052,10 zł, w tym 

z tytułu: 

 podatek rolny    -   75 201,00 zł 

 podatek od nieruchomości   - 772 195,10 zł 

 podatek od środków transportowych - 169 656,00 zł 
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3 945 020,00 

0,00 

5 000 000,00 

10 000 000,00 

15 000 000,00 

20 000 000,00 

25 000 000,00 

30 000 000,00 

35 000 000,00 

Dochody wykonane i stan zadłużenia na koniec 2018 r. 

dochody wykonane stan zadłużenia 



RAPORT O STANIE GMINY CZERMIN ZA ROK 2018 

Gmina Czermin www.czermin.pl  e-mail: ug@czermin.pl str. 11 

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, zwolnień nie wpłynęła do budżetu kwota, 

w wysokości 701 802,62 zł, w tym z tytułu: 

 podatek rolny    -    1 643,36 zł, 

 podatek od nieruchomości   - 700 159,26 zł. 

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzone zostały zaległości 

w wysokości 19 256,00 zł, w tym z tytułu: 

 podatek rolny    -      967,00 zł, 

 podatek od nieruchomości   - 18 289,00 zł, 

 podatek leśny    -          6,00 zł, 

 odsetki od zaległości   -      428,00 zł. 

W stosunku do osób zalegających w podatku od środków transportowych, rolnym, 

leśnym i od nieruchomości prowadzone było postępowanie egzekucyjne celem 

przymusowego ściągnięcia zaległości. Wystawiono upomnienia i przygotowano 

wnioski egzekucyjne. 

 

V. Gospodarka komunalna 

W gminie funkcjonuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 

który realizuje zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Wysokość cen i stawek 

opłat za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków określane są w taryfach 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i zostały 

zatwierdzone na okres 3 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
 

Wyszczególnienie 
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie 

w wodę 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen i stawek 

opłat 

W okresie od 1 

do 12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 

do 24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25 

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

Grupa 1 

Cena wody  [zł/m
3
] 2,55 2,65 2,75 

Stawka opłaty 

abonamentowej [zł] 
2,00 2,00 2,00 

Tabela 2. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 
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Wyszczególnienie 
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie 

ścieków 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen i stawek 

opłat 

W okresie od 1 

do 12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 

do 24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25 

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

Grupa 1 Cena ścieków  [zł/m
3
] 5,50 5,60 5,70 

Tabela 3. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

Do cen i stawek opłat netto podanych w powyższych tabelach dolicza się 

podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

1. Gospodarka wodna 

Woda dla mieszkańców gminy Czermin dostarczana jest ze stacji uzdatniania 

wody w Woli Otałęskiej oraz ze stacji uzdatniania wody w Trzcianie. Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Czerminie utrzymuje i konserwuje 120,707 km sieci 

wodociągowej oraz 52,994 km przyłączy (2050 sztuk). 

Zużycie wody w roku 2018 wyniosło 238 552 m
3
. Stosownie do postanowień Uchwały 

Nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Czermin z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia dopłat dla grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. do 

31 grudnia 2018 r., gmina Czermin dopłaciła do dostarczonej wody 44 650 zł. 
 

Miejscowość 
Długość 

sieci [km] 

Długość 

przyłączy 

[km] 

Ilość 

przyłączy 

Wartość 

księgowa 

inwestycji [zł] 

Breń Osuchowski 15,655 5,247 171 534 646,13 

Czermin 27,279 14,329 580 413 181,81 

Dąbrówka Osuchowska 6,847 3,672 124 111 670,02 

Łysaków 19,761 5,256 225 439 884,40 

Otałęż 10,320 5,563 224 501 872,30 

Szafranów 3,463 1,951 87 108 183,00 

Trzciana 14,808 9,994 376 242 720,70 

Wola Otałęska 9,701 3,184 128 245 516,10 

Ziempniów 12,873 3,798 135 371 618,28 

SUMA: 120,707 52,994 2 050 2 969 292,74 

Stacja uzdatniania wody w Woli Otałęskiej 750 000,00 

Stacja uzdatniania wody w Trzcianie 573 820,00 

Tabela 4. Sieć wodociągowa gminy Czermin wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
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Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

Liczba 

mieszkańców 

korzystających 

z sieci 

wodociągowej 

Budynki 

mieszkalne 

podłączone do 

sieci wodocią-

gowej [%] 

Breń Osuchowski 528 525 99,43 % 

Czermin 2018 2008 99,50 % 

Dąbrówka Osuchowska 448 447 99,78 % 

Łysaków 845 845 100 % 

Otałęż 721 721 100 % 

Szafranów 284 284 100 % 

Trzciana 1315 1295 98,48 % 

Wola Otałęska 431 431 100 % 

Ziempniów 555 555 100 % 

Tabela 5. Mieszkańcy gminy Czermin korzystający z sieci wodociągowej 
 

2. Gospodarka ściekowa 

Ścieki komunalne od mieszkańców gminy Czermin oczyszczane są w oczysz-

czalni ścieków w Czerminie. Siecią kanalizacyjną w roku 2018 objęte były trzy 

sołectwa: Czermin, Otałęż i Wola Otałęska. Gmina jest skanalizowana w ok. 33 %. 
 

Miejscowość 
Długość 

sieci [km] 

Długość 

przyłączy 

[km] 

Ilość 

przyłączy 

Wartość 

księgowa 

inwestycji [zł] 

Czermin 24,012 7,420 395 3 697 656,47 

Otałęż 

i Wola Otałęska 
31,928 5,478 

179 

96 
9 318 083,93 

Oczyszczalnia ścieków w Czerminie 1 719 031,00 

SUMA: 55,940 12,898 670 14 734 771,40 

Tabela 6. Sieć kanalizacyjna gminy Czermin 
 

Ilość odprowadzonych ścieków w roku 2018 wyniosła 74 114 m
3
. Do 

odprowadzonych ścieków gmina Czermin dopłaciła 128 100 zł. 
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3. Gospodarka odpadami komunalnym 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 

1 lipca 2013 r. gmina Czermin przejęła obowiązek gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Podjęto szereg działań, które uregulowały gospodarkę odpadami. 

W dniu 21 marca 2013 r. Rada Gminy Czermin podjęła uchwałę Nr XXVI/138/2013 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. Stawki ustalone niniejszą uchwałą obowiązywały do końca roku 2018. 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wprowadzone uchwałą Nr III/7/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 

7 grudnia 2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

wyłoniono podmiot zobowiązany do odbioru odpadów z terenu gminy Czermin. 

W roku 2018 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyło 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, 

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec. 
 

Stawki opłat obowiązujące w roku 2018 

1) Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach, zbieranymi i odbieranymi 

w sposób nieselektywny: 

 dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 18,00 zł, 

 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 24,00 zł, 

 dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 36,00 zł, 

 dla gospodarstwa domowego skład. się z 4 i więcej osób – 48,00 zł. 
 

2) Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach, zbieranymi i odbieranymi 

w sposób selektywny: 

 dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 10,00 zł, 

 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób – 16,00 zł, 

 dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób – 24,00 zł, 

 dla gospodarstwa domowego skład. się z 4 i więcej osób – 28,00 zł. 
 

Zadaniem priorytetowym dla gminy Czermin na kolejne lata będzie 

uświadamianie mieszkańców, jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami 

komunalnymi, co przełoży się bezpośrednio na osiąganie określonych przez Unię 

Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 
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VI. Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 169 osób. Ze 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych skorzystało łącznie 101 rodzin, a liczba osób 

w tych rodzinach to 283. 152 rodziny (400 osób) skorzystało ze świadczeń pomocy 

społecznej wraz z pracą socjalną. 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. zasiłki rodzinne na dzieci 

otrzymywało 290 rodzin, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 238 rodzin. Liczba dzieci, na 

które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 594, a na 

koniec roku 523. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 1 420 994,87 zł, 

a kwota zasiłków pielęgnacyjnych 359 821,98 zł. 

W styczniu 2018 r. 495 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze 

(tzw. 500+), a w grudniu 2018 r. 493 rodziny. Świadczenia wychowawcze w 2018 r. 

pobierało ogółem 601 rodzin, w tym z weryfikacją dochodu 390 rodzin, a bez 

weryfikacji 211 rodzin. 

Kwota wypłaconych w 2018 roku świadczeń wychowawczych: 4 906 174,40 zł. 

 

VII. Działalność inwestycyjna 

1. Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała według stanu na dzień 1 stycznia 

2018 r. 58,9 km dróg. Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg nie uległa zmianie 

i wynosiła 58,9 km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 85 % wszystkich 

dróg i podobnie na koniec 2018 r. Drogi utwardzone stanowiły na początku i na końcu 

roku 2018 również 85 % długości wszystkich dróg. Stan dróg według Systemu Oceny 

Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie dróg publicznych, był 

następujący: 

 drogi lokalne (L) – stan dobry, 

 drogi dojazdowe (D) – stan dobry. 
 

2. Zadania i zakupy inwestycyjne 

W 2018 r. zrealizowane zostały zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 

2 697 156,89 zł, które stanowiły 41,48% planowanych zadań. 
 

Lp. Zadania i zakupy inwestycyjne Kwota [zł] 

(1) (2) (3) 

1 mapy i projekty budowy wodociągu Czermin 44 792,13 

2 mapy i projekty budowy wodociągu Breń Osuchowski 68 320,76 
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(1) (2) (3) 

3 mapy i projekty budowy wodociągu Łysaków 11 940,00 

4 mapy i projekty wodociągu Trzciana 26 972,00 

5 przejęcie odcinka wodociągu Dąbrówka Osuchowska 18 196,00 

6 projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czermin 1 316 569,89 

7 mapy do budowy przyłącza kanalizacyjnego Czermin 14 044,00 

8 montaż zaworu oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych Otałęż 12 251,67 

9 
mapa zasadnicza budowy przyłącza kanalizacyjnego Wola Otałęska 

(w tym fund. sołecki 6 000,00 zł) 
44 170,41 

10 pozwolenia wodno - prawne SUW Trzciana 17 445,00 

11 
pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę chodników 

w Gminie Czermin 
19 613,27 

12 wiaty przystankowe 10 890,42 

13 wykonanie wiaty przystankowej 6 950,29 

14 projekt budowy chodnika Łysaków 14 760,00 

15 wykonanie nawierzchni dróg Breń Osuch. (w tym fund. sołecki 9334 zł) 61 065,94 

16 wykonanie nawierzchni dróg Czermin (w tym fund. sołecki 34 214 zł) 123 213,41 

17 wykonanie nawierzchni dróg Dąbrówka Osuchowska 3 001,20 

18 wykonanie nawierzchni dróg Łysaków (w tym fund. sołecki 28 214 zł) 49 575,40 

19 wykonanie nawierzchni dróg Otałęż (w tym fund. sołecki 10 000 zł) 179 390,80 

20 wykonanie nawierzchni dróg Wola Otał. (w tym fund. sołecki 6500 zł) 33 915,41 

21 wykonanie nawierzchni dróg Szafranów (w tym fund. sołecki 1 286 zł) 27 515,72 

22 wykonanie nawierzchni dróg Ziempniów (w tym fun. sołecki 15 592 zł) 75 215,98 

23 nadzór nad wykonaniem nawierzchni dróg gminnych 7 278,19 

24 budowa chodnika wraz z nadzorem Czermin 113 351,27 

25 
budowa chodnika wraz z nadzorem Trzciana (w tym fundusz sołecki 

22 000 zł) 
66 250,71 

26 wykonanie przepustu Czermin  28 874,25 

27 dostawę i montaż urządzeń – plac zabaw Łysaków 7 851,10 

28 dostawa i wdrożenie systemu e-sesja 46 916,69 

29 zakup niszczarek i klimatyzatorów 5 870,00 

30 urządzenia kuchenne DS. Trzciana (w tym fund. sołecki 11 696,19 zł) 11 696,19 

31 
pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na „Budowę nowoczesnego 

systemu alarmowania i ostrzegania” 
49 542,00 

32 wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z zadaszeniem 37 781,15 

33 pełnienie funkcji menagera projektu parasolowego OZE 11 070,00 

34 
podwieszanie opraw oświetleniowych Szafranów (w tym fund. sołecki 

1 000 zł) 
3 963,00 

35 
projekt oświetlenia ulicznego Breń Osuchowski (w tym fund. sołecki 

2 000 zł) 
2 000,00 

36 projekt oświetlenia ulicznego Ziempniów (w tym fund. sołecki 5 000 zł) 5 200,00 

37 budowa oświetlenia ulicznego Czermin - Trzciana  3 690,00 
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(1) (2) (3) 

38 dotacja celowa dla GZGK na zakup samochodu 50 000,00 

39 piłkochwyty i wiaty przy boisku Breń Os. (w tym fund sołecki 9 334 zł) 25 139,64 

40 traktorek - kosiarka, bramki na boisko Czermin  25 375,00 

41 wiaty dla zawodników przy boisku Trzciana 15 498,00 

Tabela 7. Zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku 

3. Fundusz sołecki 

Z zadań zgłoszonych we wnioskach sołectw zrealizowano w 2018 r., w ramach 

funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców gminy, na 

kwotę 244 319,00 zł. 

 

Nazwa sołectwa Nazwa zadania Kwota [zł] 

(1) (2) (3) 

Breń Osuchowski konserwacja rowów melioracyjnych 4 000,00 

Breń Osuchowski wykonanie nawierzchni dróg 9 334,00 

Breń Osuchowski projekt oświetlenia 2 000,00 

Breń Osuchowski wykonanie piłkochwytów przy boisku 9 334,00 

Czermin wykonanie nawierzchni dróg 34 214,00 

Dąbrówka Osuchowska konserwacja rowów melioracyjnych 1 931,00 

Dąbrówka Osuchowska wykonanie altany 13 000,00 

Dąbrówka Osuchowska remont Domu Ludowego 7 000,00 

Łysaków konserwacja rowów melioracyjnych 6 000,00 

Łysaków wykonanie nawierzchni dróg 28 214,00 

Otałęż konserwacja rowów melioracyjnych 2 400,00 

Otałęż wykonanie nawierzchni dróg 10 000,00 

Otałęż remont elewacji Domu Strażaka 19 000,00 

Szafranów konserwacja rowów melioracyjnych 3 000,00 

Szafranów wykonanie nawierzchni dróg 1 286,00 

Szafranów zakup umundurowania OSP 6 000,00 

Szafranów wykonanie ogrodzenia Domu Strażaka 5 000,00 

Szafranów podwieszanie opraw oświetleniowych 1 000,00 

Trzciana  budowa chodnika 22 000,00 

Trzciana remont pomieszczeń Domu Strażaka 12 214,00 

Wola Otałęska konserwacja rowów melioracyjnych 3 000,00 

Wola Otałęska projekt przyłącza kanalizacyjnego 6 000,00 

Wola Otałęska wykonanie nawierzchni dróg 6 500,00 
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(1) (2) (3) 

Wola Otałęska zakup krzeseł do Domu Ludowego 5 800,00 

Wola Otałęska farby do Domu Strażaka 500,00 

Ziempniów wykonanie nawierzchni dróg 15 592,00 

Ziempniów zakup umundurowania OSP 2 000,00 

Ziempniów wyrównanie terenu przy Domu Strażaka 1 500,00 

Ziempniów projekt oświetlenia 5 000,00 

Ziempniów wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn  1 500,00 

SUMA: 244 319,00 

Tabela 8. Zadania zrealizowane w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego 

4. Programy wieloletnie 

Gmina Czermin realizuje dwa programy wieloletnie: 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości 

środowiska naturalnego w gminach: Czermin i Wadowice Górne (OZE), 

 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czermin – 

Gmina Czermin (OŚ). 

 Czas realizacji obydwu programów to lata 2017-2019. Stopień zaawansowania tych 

programów na koniec roku 2018 przedstawia poniższa tabela. 

 

Program 
Plan 

[zł] 

Wykonanie 

[zł] 
Opis zrealizowanych wydatków 

Stopień 

realizacji  

[%] 

OZE 9 718 662,00 37 482,50 

 opracowanie studium wykonalności 

 opracowanie wstępnej diagnozy dla 

projektu 

 pełnienie funkcji menedżera projektu 

0,39 

OŚ 9 101 395,00 1 409 103,39 
 opracowanie studium wykonalności 

 uzgodnienie dokumentacji 

projektowej 
15,48 

Tabela 9. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na koniec roku 2018 

 

VIII. Sprawy Obywatelskie 

Do Urzędu Gminy Czermin wpłynęły w 2018 r. 44 wnioski o udostępnienie 

informacji publicznej. W przypadku 44 wniosków (100% wszystkich wniosków, które 

wpłynęły) informacja została udostępniona wnioskodawcy. 
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Wnioski  dotyczyły:  

 podanie ilości zawartych umów w 2017 r. (ogółem),  

 podanie ilości umów o świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

 bezdomnych zwierząt, 

 uchwał o opłacie adiacenckiej (opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości), 

 ilości zakupionych materiałów biurowych i tonerów, 

 kosztów poniesionych na finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, 

 audytu wewnętrznego, 

 podania wynagrodzeń Sekretarza Gminy, 

 wysokości środków przeznaczonych na aktualizację „Programu Ochrony 

Środowiska”, 

 arkusza kosztów funkcjonowania urzędu za 2017 r., 

 odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu, 

 obsługi prawnej jednostki, 

 boisk „Orlik”, 

 oceny oddziaływania na środowisko, 

 opłaty za zajęcia pasa drogowego, 

 poprawy efektywności energetycznej w gminie – oświetlenia ulicznego, 

 kontroli Urzędu Gminy przez Archiwum Państwowe, 

 funkcjonowania Gminy w najbliższych latach, 

 e-Sesji, 

 e-PUAP i elektronizacji zamówień publicznych, 

 ilości wniosków o zezwolenie na utrzymanie psów ras agresywnych, 

 udostępnienia sprawozdań, 

 osoby odpowiedzialne za Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani. 

W  2018 roku do UG Czermin wpłynęła 1 skarga, którą uwzględniono. Przedmiotem 

skargi było rozgraniczenie działki w miejscowości Otałęż.  

W 2018 roku do UG wpłynęła 1 petycja, którą uwzględniono. Dotyczyła ona 

przystąpienia Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czermin do projektu pn. 

„Wzorowa łazienka”. 
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IX. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 

1. Przestępstwa 

Na terenie Gminy Czermin w roku 2018 popełnionych zostało 27 przestępstw, 

w tym: 

 gospodarcze     7, 

 kradzież      2, 

 kryminalne     8, 

 nietrzeźwy kierujący    7, 

 uszkodzenie rzeczy    1, 

 znęcanie się nad rodziną   2. 
 

2. Wykroczenia 

W 2018 roku na terenie gminy odnotowano 49 postępowań w sprawach 

o wykroczenie. Liczba wykroczeń w poszczególnych miejscowościach gminy: 

 Breń Osuchowski – 1, 

 Czermin – 16, 

 Dąbrówka Osuchowska – 1, 

 Łysaków – 5, 

 Otałęż – 4, 

 Szafranów – 2, 

 Trzciana – 11, 

 Wola Otałęska – 3, 

 Ziempniów – 6. 
 

3. Interwencje 

Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Czerminie przeprowadzili na terenie gminy 

w 2018 roku 238 interwencji, z czego: 

 interwencje publiczne – 204, 

 interwencje domowe – 34. 
 

4. Pozostałe działania Policji na terenie RD w Czerminie 

W 2018 oku policjanci Rewiru Dzielnicowych w Czerminie wylegitymowali 

łącznie 515 osób. W Rewirze zarejestrowane zostały 22 tzw. Niebieskie Karty 

dotyczące przemocy w rodzinie. Policjanci RD w Czerminie własnymi siłami 

zabezpieczyli wszystkie imprezy, jakie miały miejsce na terenie gminy w 2018 roku, 

tj. zabawy taneczne, mecze piłkarskie, festyny oraz uroczystości państwowe i religijne. 

Działania te zyskały dużą aprobatę społeczną. 
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Prowadzone były również inne działania, takie jak: 

 Bezpieczna droga do szkoły – akcja połączona m.in. z rozdawaniem 

elementów odblaskowych najmłodszym uczestnikom ruch drogowego, 

pozyskanych od Urzędu Gminy w Czerminie, 

 Bezpieczny Senior, 

 Bezpieczne wakacje, 

 Ograniczyć wandalizm, 

 Ograniczony dostęp do alkoholu. 

Na bieżąco prowadzono również spotkania z uczniami szkół, młodzieżą, pedagogami, 

dyrektorami szkół oraz rodzicami uczniów. 

 

X. Edukacja 

W roku 2018 w gminie w funkcjonowało jedno gimnazjum oraz sześć szkół 

podstawowych, z czego pięć szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. 

2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 21 uczniów oraz 4 dzieci 

przedszkolnych z orzeczeniem o kształceniu specjalnym korzystało w placówkach 

macierzystych ogólnodostępnych z tego kształcenia. Wydatki z budżetu gminy, 

w przeliczeniu na 1 ucznia, kształtowały się w poszczególnych szkołach następująco:  

 Szkoła Podstawowa w Czerminie    8 773,44 zł,  

 Szkoła Podstawowa w Trzcianie  13 044,71 zł,  

 Szkoła Podstawowa w Otałęży  16 838,69 zł,  

 Szkoła Podstawowa w Łysakowie 28 943,27 zł, 

 Szkoła Podst. w Brniu Osuchowskim 19 197,62 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie 25 518,54 zł, 

 Gimnazjum w Czerminie   14 892,23 zł. 
 

Wydatki gminy na oświatę w 2018 roku wyniosły łącznie 12 350 968,67 zł, 

z czego 7 030 837,00 zł (56,93 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, 

przekazanej z budżetu państwa. Kwotę dotacji celowej (471 622,00 zł), stanowiącą 

3,82 % wszystkich wydatków, wykorzystano na zadania własne gminy (dotacja 

przedszkolna) i zadania zlecone (dotacja podręcznikowa). Kwotę w wysokości 

408 383,00 zł uzyskano z odpłatności za wyżywienie i odpłatności przedszkolnej 

i stanowiła ona 3,31 % wydatków gminy na oświatę. 

We wrześniu 2018 roku naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 

636 uczniów, a w gimnazjum 63 uczniów (3 oddziały kl. III).  
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Rys. 6. Wydatki z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 ucznia w roku 2018 
 

W szkołach podstawowych i gimnazjum odbywała się nauka języków obcych – języka 

angielskiego i języka niemieckiego. W ramach programu wsparcia nauki języka 

angielskiego „Youngster” adresowanego do uczniów klas ósmych z terenów 

wiejskich, finansowanego i realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej w ramach zajęć pozalekcyjnych, korzystało 22 uczniów klas 

ósmych szkół podstawowych. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 roku średnio 12,74 uczniów. Najwięcej 

w Gimnazjum w Czerminie – średnio 22 uczniów w klasie, a najmniej w Szkole 

Podstawowej w Łysakowie – średnio 4 uczniów w klasie. 

Średnia liczba uczniów przypadająca na klasę (oddział) w poszczególnych szkołach 

kształtowała się następująco:  

 Szkoła Podstawowa w Czerminie – 19,69 

 Szkoła Podstawowa w Trzcianie – 15,71 

 Szkoła Podstawowa w Otałęży – 10,91 

 Szkoła Podstawowa w Łysakowie – 3,54 

 Szkoła Podst. w Brniu Osuchowskim – 7,26  

 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie – 3,84  

 Gimnazjum w Czerminie – 21,57 
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Rys. 7. Średnia liczba uczniów w klasie w poszczególnych szkołach 
 

Średnioroczna liczba uczniów/dzieci w roku 2018 wynosiła w gminie 995 osób, 

z tego w poszczególnych jednostkach: 

 Szkoła Podstawowa w Czerminie  289, 

 Szkoła Podstawowa w Trzcianie   156, 

 Szkoła Podstawowa w Otałęży   121, 

 Szkoła Podstawowa w Łysakowie  41, 

 Szkoła Podstawowa w Brniu Osuch. 73, 

 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie 27, 

 Gimnazjum w Czerminie   123, 

 Przedszkole Publiczne w Czerminie 165. 

W szkołach w 2018 roku zatrudnionych było 111,92 nauczycielek i nauczycieli 

(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 

   7,89 nauczycieli stażystów, 

 19,35 nauczycieli kontraktowych, 

 15,97 nauczycieli mianowanych, 

 68,71 nauczycieli dyplomowanych. 

W 2018 roku zwolniono 3 nauczycieli, w związku z przejściem na emeryturę.  

 

  



RAPORT O STANIE GMINY CZERMIN ZA ROK 2018 

Gmina Czermin www.czermin.pl  e-mail: ug@czermin.pl str. 24 

Na jednego nauczyciela (w przeliczeniu na pełny etat) przypadało średnio 8,89 

uczniów/dzieci, w tym: 

 w przedszkolu 13,95 dzieci, 

 w gimnazjum 7,69 uczniów, 

 w szkołach podstawowych bez oddziałów przedszkolnych 11,94 uczniów,  

 w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 6,98 uczniów/dzieci. 

W 2018 r. gimnazjum ukończyło 88 uczennic i uczniów, w tym 30 uczennic 

i uczniów z wyróżnieniem. W szkołach podstawowych do kolejnej klasy otrzymało 

promocję 559 uczniów, w tym 112 z wyróżnieniem. Do kolejnej klasy promocji nie 

otrzymało 2 uczniów. Do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 

88 uczniów klasy III gimnazjum. Wyniki egzaminu przedstawiały się następująco: 

 język polski  – stanin 6 – wyżej średni, 

 historia i wiedza o społecz. – stanin 5 – średni, 

 matematyka – stanin 4 – niżej średni, 

 przedmioty przyrodnicze – stanin 6 – wyżej średni, 

 język angielski – poziom podst. – stanin 5 – średni. 

Wójt Gminy Czermin w 2018 roku przyznał stypendia za wyniki w nauce 

w kwocie 100,00 zł miesięcznie dla 46 absolwentów gimnazjum. Z edukacyjnej 

pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym skorzystało 124 uczniów zamieszka-

łych na terenie gminy Czermin. Wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy 

spełniały obowiązek szkolny, a młodzież w wieku 16 - 18 lat – obowiązek nauki. 

271 uczniów (38,22 % wszystkich uczniów) dojeżdżało do szkoły transportem 

zorganizowanym przez gminę. Transportem zorganizowanym objęto również 

11  uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, spełniających 

obowiązek szkolny i obowiązek nauki w placówkach kształcenia specjalnego. 

 

XI. Przedszkola 

W 2018 roku funkcjonowało jedno przedszkole gminne, do którego uczęszczało 

165 dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Ilość dzieci w poszczególnych kategoriach 

wiekowych: 

 2,5-latek – 10, 

 3-latek – 30, 

 4-latek – 37, 

 5-latek – 46, 

 6-latek – 42. 
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Ponadto przy szkołach podstawowych funkcjonowało 7 oddziałów przedszkol-

nych, do których uczęszczało 121 dzieci. Ilość dzieci w poszczególnych kategoriach 

wiekowych: 

 2,5-latek – 5, 

 3-latek – 24, 

 4-latek – 30, 

 5-latek – 27, 

 6-latek – 35. 

Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych w poszczególnych szkołach: 

 Szkoła Podstawowa w Trzcianie 41, 

 Szkoła Podstawowa w Otałęży 41, 

 Szkoła Podstawowa w Łysakowie 15, 

 Szkoła Podstawowa w Brniu Osuch. 20, 

 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie 4. 

Średnie wydatki na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2018 

kształtowały się następująco: 

 w przedszkolu – 8 637,04 zł, 

 w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 6 869,96 zł. 

 

XII. Biblioteki 

W gminie, w 2018 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna i 3 filie tej 

biblioteki w miejscowości Breń Osuchowski, Otałęż i Trzciana. Księgozbiór na dzień 

1 stycznia 2018 r. liczył 37 356 woluminów, zaś na koniec roku 36 967 woluminów. 

Łączna liczba woluminów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 5,29 na dzień 

1 stycznia 2018 r. oraz 5,24 na dzień 31 grudnia 2018 r. W bibliotece czytelnicy mają 

możliwość korzystania ze zbiorów audiowizualnych oraz ze sprzętu komputerowego.  

Na początku roku zarejestrowano 949 czytelników, zaś na koniec roku ich 

liczba wynosiła 935. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 

łącznie 8 450 czytelników, którzy skorzystali w sumie z 14 830 woluminów. 

W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek m. in. o pozycje z literatury pięknej 

dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury niebeletrystycznej. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały łącznie 4 pracowników. W poszczególnych 

bibliotekach użytkowano 8 komputerów, wszystkie z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu. W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: 

wycieczki przedszkolaków do biblioteki i pożyczanie książeczek, głośne czytanie 

bajek i baśni, konkursy, spotkanie autorskie oraz występ teatrzyku dla dzieci, mające 
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na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 804 mieszkańców 

gminy. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 600 zł.  

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

225 570 zł. 

 

XIII. Ośrodki kultury, kluby i świetlice 

Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie prowadził w roku 2018 bogatą 

działalność o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. GOK w Czerminie jest 

samorządową instytucją kultury, która funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie nadanego uchwałą 

Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2012 roku. 

W gminie w 2018 roku funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie, 

który prowadził działalność kulturalną w siedzibie głównej, tj. Czermin 469, oraz filii 

w Trzcianie, tj. Trzciana 196. Budynki Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie są 

dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W siedzibie głównej oraz filii działają świetlice środowiskowe, z których 

korzystają mieszkańcy z terenu gminy Czermin, przede wszystkim dzieci i młodzież. 

Na świetlicy można było zagrać w tenisa stołowego, bilard, „piłkarzyki”, skorzystać ze 

sprzętu elektronicznego, gier edukacyjnych i zręcznościowych. Ze świetlic 

środowiskowych mogli korzystać wszyscy zainteresowani. W pomieszczeniach 

odbywały się spotkania wiejskie, szkolenia, prelekcje, pokazy itp. Świetlice 

środowiskowe były często wykorzystywane jako miejsce odbywania się licznych 

wydarzeń kulturalnych, jak chociażby Dzień Babci i Dziadka czy Bal Andrzejkowy. 

Zadania Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie z zakresu upowszechniania 

kultury oraz działalności merytorycznej mają charakter wielopłaszczyznowy. Oprócz 

cyklicznych i okazjonalnych wydarzeń kulturalnych oraz zajęć i warsztatów dla dzieci 

i młodzieży, Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie prowadzi działalność wynikającą 

z gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 

i zapobiegania narkomanii. W 2018 roku zorganizowano następujące wydarzenia: 

1. Imprezy plenerowe: 

 Dni Czermina (19 maja 2018 r.), 

 Festyn Rodzinny w Łysakowie (27 maja 2018 r.), 

 Festyn Rodzinny w Ziempniowie (3 czerwca 2018 r.), 

 Piknik Rodzinny „Grunt to rodzinka” w Czerminie (10 czerwca 2018 r.), 

 Festyn Rodzinny w Woli Otałęskiej (5 sierpnia 2018 r.), 
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 Festyn Rodzinny w Szafranowie (12 sierpnia 2018 r.), 

 Dożynki Gminne w Czerminie (19 sierpnia 2018 r.). 

2. Imprezy sportowo-rekreacyjne: 

 XVII Gminne Mistrzostwa Tenisa Stołowego (25 lutego 2018 r.), 

 Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady 

Gminy Czermin (11 marca 2018 r.), 

 eliminacje Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Czermin (22 lipca 2018 r.), 

 finały Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Czermin 

(29 lipca 2018 r.), 

 eliminacje I Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków 

Ochotników zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę (13 października 2018 r.), 

 I Gminny Turniej Tenisa Stołowego Strażaków Ochotników 

zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę (27 października 2018 r.). 

3. Koncerty: 

 koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka połączony z Dniem Seniora 

(20 stycznia 2018 r.), 

 koncert z okazji Dnia Kobiet (8 marca 2018 r.), 

 koncert podczas gminnych uroczystości upamiętniających Uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja (3 maja 2018 r.), 

 Koncert Finałowy zespołów artystycznych działających przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Czerminie (10 czerwca 2018 r.), 

 koncert zespołów muzycznych i wokalistów z okazji 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę podczas Gminnego Konkursu 

Wiedzy o Niepodległej Polsce (9 listopada 2018 r.), 

 uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

(11 listopada 2018 r.), 

 koncert zespołów tanecznych i muzycznych podczas uroczystości 

wręczenia medali za najdłuższy staż małżeński (21 grudnia 2018 r.). 

4. Spotkania: 

 Ferie Zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czerminie (od 1 lutego 

do 8 lutego 2018 r.), 

 Bal Karnawałowy (8 lutego 2018 r.), 
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 IV Przegląd „Z nurtem Wisłoki” – „Ocalić od zapomnienia historię 

i piękno tej ziemi – Gmina Czermin” (23 czerwca 2018 r.), 

 Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czerminie (6-10 sierpnia 

2018 r.), 

 Gminne Mikołajki (11 grudnia 2018 r.). 

5. Konkursy: 

 - finał gminny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy 

pożarom” (4 stycznia 2018 r.), 

 VII Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „You Can Sing” (23 marca 

2018 r.), 

 Gminny Konkurs Wielkanocny „Baranki, zajączki, palmy, pisanki, 

stroiki” (27 marca 2018 r.), 

 eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” (5 kwietnia 2018 r.), 

 Gminny Konkurs Plastyczny „Jasny umysł” (20 kwietnia 2018 r.), 

 eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” (24 kwietnia 2018 r.), 

 Gminny Konkurs Recytatorsko-Muzyczny „O złote pióro i złoty 

mikrofon” (25 maja 2018 r.), 

 Gminny Konkurs Plastyczny „Niepodległa Polska” (8 czerwca 2018 r.), 

 Gminny Konkurs Poetycko – Muzyczno – Plastyczny „W słońcu 

i w deszczu” (19 października 2018 r.), 

 Gminny Konkurs Wiedzy o Niepodległej Polsce (9 listopada 2018 r.), 

 Gminny Konkurs Plastyczny „Mój dom, moja rodzina, mój świat” (23 

listopada 2018 r.), 

 Gminny Konkurs Poetycko – Muzyczno – Plastyczny „Idą święta” 

(7 grudnia 2018 r.). 

6. Warsztaty: 

 kurs zdrowego i dietetycznego żywienia dla mieszkańców wsi Trzciana 

(3 -14 grudnia 2018 r.). 

7. Wystawy: 

 wernisaż prac Gminnego Konkursu Wielkanocnego „Baranki, zajączki, 

palmy, pisanki, stroiki” (27 marca 2018 r.), 

 wernisaż prac Gminnego Konkursu Plastycznego „Jasny umysł” 

(20 kwietnia 2018 r.), 
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 wernisaż prac Gminnego Konkursu Plastycznego „Niepodległa Polska” 

(8 czerwca 2018 r.), 

 wernisaż IV Przeglądu „Z nurtem Wisłoki” - „Ocalić od zapomnienia 

historię i piękno tej ziemi – Gmina Czermin” (12 października 2018 r.), 

 wernisaż prac Gminnego Konkursu Poetycko – Muzyczno – Plastycz-

nego „W słońcu i w deszczu” (19 października 2018 r.), 

 wernisaż prac Gminnego Konkursu Plastycznego „Mój dom, moja 

rodzina, mój świat” (23 listopada 2018 r.), 

 wernisaż prac Gminnego Konkursu Poetycko – Muzyczno – Plastycz-

nego „Idą święta” (7 grudnia 2018 r.), 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział łącznie ok. 10 tysięcy 

uczestników, mieszkanek i mieszkańców gminy oraz odbiorców spoza gminy 

Czermin.  

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Czerminie prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, którzy zamieszkują gminę Czermin.  

Przy gminnych jednostkach kultury w roku 2018 funkcjonowały: 

1. Grupy artystyczne: 

 zespoły taneczne - „TAKT”, „RYTM”, „ARTIS”, 

 zespoły muzyczne – „APROPOS”, „WAVE”, 

 zajęcia wokalne, 

 zajęcia z nauki na grze z instrumentów muzycznych (instrumenty 

klawiszowe, instrumenty dęte, instrumenty strunowe, aerofony). 

2. Kapela Ludowa „Czerminiacy”. 

3. Koło plastyczne – 2 grupy (młodsza i starsza). 

Zrzeszały one łącznie 200 mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach zorganizowano: 

1) zajęcia taneczne, 

2) zajęcia muzyczno-instrumentalne, 

3) zajęcia wokalne i chór dziecięcy, 

4) zajęcia plastyczne, 

5) Kapelę Ludową „Czerminiacy”. 

Grupy artystyczne brały czynny udział w: 

1) przedsięwzięciach i imprezach plenerowych, 

2) wydarzeniach kulturalnych (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, uroczystości 

patriotyczne), 

3) wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych. 
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Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czerminie współpracowały: 

 gimnazjum i szkoły podstawowe, 

 przedszkola, 

 parafie, 

 koła gospodyń wiejskich, 

 jednostki OSP, 

 ośrodki i instytucje kultury sąsiednich miejscowości. 

 

XIV. Przedsiębiorcy 

W 2018 roku w gminie, w rejestrze REGON zarejestrowano 55 nowych 

podmiotów gospodarczych, w tym: 

 sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 47, 

 fundacje – 1. 

Najczęstszym przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było budownictwo. 

W 2018 roku wyrejestrowano z rejestru REGON w sektorze prywatnym 24 podmioty, 

w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 19. 

Najczęstszym przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów był handel 

detaliczny. 

 

XV. Ochrona środowiska 

1. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Rada Gminy Czermin w dniu 23 marca 2018 r. uchwaliła „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czermin  realizowane 

było w roku 2018 poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt „Przytul 

psiaka” w miejscowości Ropczyce, na podstawie umowy Nr 51/2017 z dnia 24 maja 

2017 r. zawartej pomiędzy Gmina Czermin a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang”, 

z siedzibą w Ropczycach, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce. Za usługę 

udostępnienia miejsca w schronisku dla zwierząt gmina Czermin wydatkowała 

w roku 2018 kwotę 18 710,10 zł. 
 

2. Odnawialne źródła energii (OZE) 

Gmina Czermin jest beneficjentem projektu „Wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin 

i Wadowice Górne”. Projekt ten realizowany jest ze środków UE w ramach RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, 

Działanie 3.1 Rozwój OZE. Do jego realizacji Gmina Czermin przystąpiła wspólnie 
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z sąsiadującą Gminą Wadowice Górne. Celem strategicznym jest wzrost wykorzy-

stania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne poprzez montaż na 633 obiektach 

mieszkalnych 924 sztuk nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 

5,60 MW. Liderem projektu jest Gmina Czermin. 

Wydatki związane z realizacją projektu w roku 2018 wyniosły 37 482,50 zł, co 

stanowi 0,39 % planowanych kosztów całkowitych, wynoszących 9 718 662,00 zł. 

Zrealizowano wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności, 

opracowaniem wstępnej diagnozy dla projektu i pełnieniem funkcji menedżera 

projektu. 
 

3. Oczyszczalnia ścieków 

W roku 2018 realizowana była inwestycja związana z ochroną środowiska pn. 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czermin – Gmina 

Czermin”. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na rok 2019, a kwota 

wydatkowana na  jej realizację w roku 2018 wyniosła 1 409 103,39 zł. 

Ilość odprowadzonych ścieków do funkcjonującej „starej” oczyszczalni w roku 2018 

wyniosła 74 114 m
3
. Do odprowadzonych ścieków gmina Czermin dopłaciła 

128 100 zł. 

 

XVI. Planowanie przestrzenne 

Na początku 2018 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 6 ha powierzchni gminy, podobnie jak na koniec tego roku. Z kolei 

10 ha powierzchni gminy na początku roku 2018 oraz 10 ha powierzchni gminy na 

koniec roku zostało wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

W 2018 r. wydano 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Inwestycje te dotyczyły budowy: 

 odcinków sieci wodociągowych, 

 odcinków sieci kanalizacyjnych, 

 odcinków sieci gazowych, 

 oczyszczalni ścieków w Czerminie, 

 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w Czerminie. 

W roku 2018 wydano 89 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 80 decyzji 

dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 9 decyzji dotyczących 

zabudowy usługowej. 
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XVII. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Czermin w roku 2018 

Rada Gminy Czermin podjęła w roku 2018 łącznie 80 uchwał. 

Wykaz uchwał RG z roku 2018: 

1. Uchwała nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin nr XXXII/178/2017 z dnia 

15 grudnia 2017 r. na rok 2018. 

2. Uchwała nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

3. Uchwała nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy w Czerminie z dnia 

15 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na 

realizacje zadania publicznego. 

4. Uchwała nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy w Czerminie z dnia 

15 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

5. Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2018 r. na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Policji. 

6. Uchwała nr XXXIII/194/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czermin w 2018 roku. 

7. Uchwała nr XXXIII/195/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

8. Uchwała nr XXXIII/196/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

9. Uchwała nr XXXIII/197/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie podziału gminy Czermin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

10. Uchwała nr XXXIII/198/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie podziału gminy Czermin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

11. Uchwała nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czermin. 

12. Uchwała nr XXXIV/200/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

13. Uchwała nr XXXIV/201/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: zwolnienia w części od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dyrektora Gimnazjum w Czerminie. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2149.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2150.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2151.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2152.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2153.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2154.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2155.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2156.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2157.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2158.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2159.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2226.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2227.pdf
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14. Uchwała nr XXXIV/202/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czermin. 

15. Uchwała nr XXXIV/203/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży 

nieruchomości mienia komunalnego. 

16. Uchwała nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej budowy drogi pod nazwą: 

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - 

Mielec od miejscowości Piątkowiec do miejscowości Rzędzianowice” w miejscowości 

Trzciana, gmina Czermin, powiat mielecki. 

17. Uchwała nr XXXV/205/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz 

z sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

18. Uchwała nr XXXV/206/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie: udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017. 

19. Uchwała nr XXXV/207/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

20. Uchwała nr XXXV/208/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla OSP. 

21. Uchwała nr XXXV/209/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czermin. 

22. Uchwała nr XXXV/210/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie: zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021. 

23. Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/197/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 marca 

2018 r. w sprawie podziału Gminy Czermin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

24. Uchwała nr XXXV/212/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży 

nieruchomości mienia komunalnego. 

25. Uchwała nr XXXV/213/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości mienia 

komunalnego. 

26. Uchwała nr XXXV/214/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 22 czerwca 2018 r. 

w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych na terenie gminy Czermin. 

27. Uchwała nr XXXVI/215/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

28. Uchwała nr XXXVI/216/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czermin spółkom wodnym, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2228.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2229.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2230.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2346.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2347.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2348.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2349.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2350.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2351.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2352.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2353.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2354.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2355.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2356.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2357.pdf
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29. Uchwała nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

30. Uchwała nr XXXVI/218/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Czermin. 

31. Uchwała nr XXXVI/219/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czermin miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

32. Uchwała nr XXXVII/220/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie Statutu Gminy Czermin. 

33. Uchwała nr XXXVII/221/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

34. Uchwała nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin. 

35. Uchwała nr XXXVII/223/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/2016/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 

27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czermin 

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej 

rozliczenia. 

36. Uchwała nr XXXVII/224/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: udzielania dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Czerminie na 

realizację zadania "konserwacja rowów melioracji wodnej". 

37. Uchwała nr XXXVII/225/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 

2018 

38. Uchwała nr XXXVII/226/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czermin. 

39. Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Czermin. 

40. Uchwała nr XXXVIII/228/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 21 września 2018 r. 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

41. Uchwała nr XXXVIII/229/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 21 września 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

42. Uchwała nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 21 września 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży 

nieruchomosci mienia komunalnego. 

43. Uchwała nr XXXIX/231/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 3 października 2018 r. 

w sprawie Statutu Gminy Czermin. 

44. Uchwała nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 3 października 2018 r. 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2358.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2359.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2360.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2383.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2384.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2385.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2386.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2387.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2388.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2389.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2390.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2452.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2453.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2454.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2455.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czermin/2456.pdf
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45. Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 3 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin. 

46. Uchwała nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 3 października 2018 r. 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w związku 

z realizacją zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie. 

47. Uchwała nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 3 października 2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

48. Uchwała nr XL/236/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018 

49. Uchwała nr XL/237/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin. 

50. Uchwała nr XL/238/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 

3 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

deficytu w związku z realizacją zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Czerminie. 

51. Uchwała nr XL/239/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 

3 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

52. Uchwała nr XL/240/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w związku 

z realizacją zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie oraz na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

53. Uchwała nr XL/241/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Czermin oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obowiązującego na terenie gminy Czermin. 

54. Uchwała nr XL/242/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Czermin. 

55. Uchwała nr XL/243/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czermin 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

56. Uchwała nr XL/244/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości mienia komunalnego 

w celach zamiany. 

57. Uchwała nr XL/245/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży 

nieruchomości mienia komunalnego. 
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58. Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Czerminie. 

59. Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Czerminie. 

60. Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: 

wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy oraz ustalenia składów 

osobowych komisji. 

61. Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: 

wyboru składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czerminie. 

62. Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: 

wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

w Czerminie. 

63. Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czermin. 

64. Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

65. Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

66. Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

obszarze gminy Czermin w 2019 roku. 

67. Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia dopłat dla grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. do 31 grud-

nia 2019 r. 

68. Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie: 

zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

69. Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin. 

70. Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: 

zmian w budżecie gminy na rok 2018. 

71. Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czermin. 

72. Uchwała nr IV/15/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Budżetu Gminy Czermin. 

73. Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spólki Wodnej w Czerminie na realizację zadania 

"konserwacja rowów melioracji wodnej". 

74. Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: 

udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania 

publicznego. 
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75. Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania 

publicznego. 

76. Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na 

realizacje zadania publicznego. 

77. Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia programu osłonowego Gminy Czermin „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 

na lata 2019-2023. 

78. Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 

zmiany Uchwały nr XXXV/191/2014 Rady Gminy w Czerminie z dnia 29 stycznia 2014 

roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań 

własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia. 

79. Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

80. Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałaniu Narkomani w gminie Czermin na rok 2019. 
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